Zápis z jednání školské rady Gymnázia a SOŠ Jilemnice,
Tkalcovská 460, příspěvková organizace, ze dne 7. září 2018 od 15:00 hodin v budově školy.

Přítomni:
Jana Čechová, Jiří Kalenský, Zdeněk Novák, Josef Trojan, Lenka Vinklářová
Omluveni:
Jiří Jína
Hosté:
Daniel Martinek, ředitel Gymnázia a SOŠ Jilemnice

Program:
1) Změny v personálním obsazení školy ve školním roce 2018/2019
2) Informace o Střední zdravotnické škole
3) Podněty a připomínky rodičů
a. výuka matematiky
b. výuka cizích jazyků
c. spolupráce školy s podobnými typy škol v zahraničí (zkušenost s uskutečněným
tréninkovým kempem Sportovního gymnázia v Torsby)
4) Různé

Jiří Kalenský, předseda školské rady (dále jen „PŠR“) přivítal přítomné členy školské rady, představil
nového člena školské rady jmenovaného zřizovatelem školy, Janu Čechovou, omluvil přítomnost Jiřího
Jíny a přivítal nově jmenovaného ředitele Gymnázia a SOŠ Daniela Martinka. PŠR přítomné seznámil
s navrženým programem, ke kterému nebyly vzneseny připomínky.
Bod 1 programu
PŠR požádal ředitele Gymnázia a SOŠ Daniela Martinka (dále jen „ŘGJ“) o podání aktuálních informací
o ekonomické situaci školy, o počtech nových žáků, o personálních změnách a jejich důvodech, o
informaci o změně ve struktuře oborů od 1. 9. 2019 (střední zdravotnická škola) a o připravovaných a
realizovaných investičních akcích.
ŘGJ podal následující informace:
Škola je financovaná z více zdrojů. Nesportovní část je financována prostřednictvím zřizovatele,
rozpočtovým obdobím je školní rok. V rozpočtu školy do konce roku chybí na mzdy všech pracovníků
1 mil. Kč, osobní náklady představují za rok částku cca 14 mil Kč; ŘGJ musel situaci co nejrychleji řešit
a přijmout odpovídající opatření. Z důvodu sestěhování školy ze tří objektů do jednoho objektu
propustil pro nadbytečnost jednoho školníka. Dále propustil bývalého ředitele školy, pro něhož nemá
náplň práce. Zřizovatel školy uhradí náklady spojené s výpovědí obou zaměstnanců. Do konce roku
2018 ŘGJ nejmenoval zástupce ředitele, aby ušetřil polovinu úvazku a další finanční prostředky. Ve
školním roce 2018/2019 má škola o cca 30 žáků více, což představuje i zvýšené příjmy (400) a škole by

finanční prostředky měly do konce roku vystačit. V příštím školním roce by měl být rozpočet navýšen
o 1,2 mil Kč vzhledem k vyššímu počtu žáků.
Sportovní část je financována z rozpočtu MŠMT; rozpočtovým obdobím je kalendářní rok. Zde je
situace horší, na dotaci není právní nárok. Výše rozpočtu se v průběhu roku neupravuje na rozdíl od
nesportovní části. Informoval přítomné o legislativou daném způsobu stanovení počtu trenérů dle
počtu sportovců. Škola k 1. 8. 2018 měla 7,8 úvazku trenéra, ačkoli normativ stanovil maximálně 6,36
úvazku trenéra. Předchozí vedení školy si bylo této situace vědomo a neřešilo ji. Osobní náklady na
trenéry představují částku 2,3 mil. Kč a ke dnešnímu chybí cca 500 tisíc Kč. ŘGJ proto přistoupil ke
snížení úvazků o 1,5 trenéra. ŘGJ danou situaci projednal s příslušnými sportovními svazy, které k jeho
postupu neměly námitky. Současně byla zrušena pozice vedoucího trenéra. Výkon některých činností
v budoucnu převezme zástupce ředitele. ŘGJ se pokusí jednat s příslušnými institucemi o mimořádné
situaci a požádat o mimořádnou výpomoc do konce roku 2018..
Josef Trojan přítomné informoval o své schůzce s vedoucím trenérem.
ŘGJ informoval o výstupu z jednání s příslušným svazem, který se kriticky vyjádřil k práci vedoucího
trenéra. Dále informoval, že péči o svěřence vedoucího trenéra převzali trenéři Rucký a Jindřišková.
Josef Trojan konstatuje, že velmi dobře vnímá danou problematiku a připomíná, že každý ředitel má
svá práva, ale také především i povinnosti, a že s postupem ŘGJ souhlasí.
Lenka Vinklářová informuje o připravované petici a o výzvě rodičům k jejímu podpisu.
Jana Čechová informuje taktéž o petici a o zájmu o její zveřejnění v Jilemnické zpravodaji. Dále
informovala o skutečnosti, že jeden člen rady města Jilemnice podal jako „zástupce města“ neúplnou
informaci o personální situaci ve škole hejtmanovi Libereckého kraje (dále jen „LK“) i odboru školství
LK, ačkoli k tomu nebyl jakkoli zmocněn radou či zastupitelstvem města Jilemnice.
ŘGJ informuje o petici a poznamenává, že podpisy uvedené v petici nepatří pouze absolventům nebo
rodičům žáků školy. Dále informuje o jednání s náměstkem LK pro školství a tělovýchovu a o jednání
náměstka LK se žáky školy.
Zdeněk Novák informoval, že ze strany vedení byli trenéři na pedagogických poradách informováni o
stavu financí gymnázia i SG, tedy byl předpoklad, že kolega Šnajdr o deficitu v rozpočtu vědět musel. O
tom, že nejednal, resp. o chybně nastaveném rozložení úvazků trenérů nás na jednání ŠR informoval
až stávající ředitel Daniel Martinek.
Na otázku Josefa Trojana ŘGJ informoval přítomné o způsobech řešení nerovnosti v odměňování
trenérů a pedagogických a ostatních pracovníků školy v minulosti.
Josef Trojan požádal ŘGJ, aby v co nejkratším termínu zveřejnil na webových stránkách,
v pedagogickém i trenérském sboru záměry a směrování školy, způsoby, jakými jich má být dosaženo,
a cíle, jichž má být dosaženo (vize školy). Dále zdůraznil, že by sportovní gymnázium mělo vést
sportovce ke kvalitním výkonům a k reprezentaci naší země, ale zároveň musí zabezpečit standardní
úroveň klasického vzdělání.
ŘGJ informoval o počtech žáků v nových třídách, prima má 32 žáků, 1. AB má 31 žáků a je požádáno o
výjimku na 32 až 33 žáků, v 1. ročníku SOŠ nastoupilo 24 žáků.
ŘGJ informoval o připravovaných i již realizovaných investicích. Opláštění budovy by mělo proběhnout
do konce listopadu, proběhnou zemní úpravy na dvoře školy a jeho vydláždění. Pro příští rok se

připravuje rekonstrukce tělocvičny (střecha, výplně otvorů, vnitřní vybavení), dále se připravuje
rekonstrukce oplocení školy. Jedná se o nákupu nového vozidla pro potřeby SG.
Jana Čechová doporučuje, aby se rekonstrukce oplocení školy časově sladila s plánem na rekonstrukci
Žižkovy ulice, kterou hlavní investor, Liberecký kraj, připravuje ve spolupráci s městem Jilemnice.
Josef Trojan navrhuje zvážit, zda by se oplocení v sousedství Žižkovy ulice nemohlo zcela odstranit, aby
se tak ušetřily finanční prostředky.
Bod 2 programu
ŘGJ informoval o změně ve struktuře oborů od 1. 9. 2019. Rozhodnutím Libereckého kraje bude zřízen
nový obor střední zdravotnická škola (SZŠ) a bude zrušen obor veřejná správa. LK přislíbil uvolnit
potřebné finanční prostředky na rekonstrukci bytu po školníkovi a vybudování odborných učeben pro
SZŠ. Jilemnická nemocnice zajistí vybavení učeben potřebných odborným vybavením a materiálem,
uhradí žákům učebnice a náklady spojené s jejich odbornou výukou v nemocnici, včetně stravování.
Náměstek LK Petr Tulpa požaduje koordinaci všech činností a informací s Libereckým krajem.
Bod 3 programu
Josef Trojan informoval o způsobu, jak byly shromažďovány informace rodičů pro jednání ŠR. Jednak
se jednalo o písemné informace sebrané při posledním rodičovském sdružení, jednak se jednalo o
informace získané v souvislosti se změnami provedenými ředitelem školy v průběhu srpna 2018.
Informace a požadavky rodičů:
▪ Rodiče žádají, aby v době rodičovských sdružení byli ve škole a na svých pracovištích přítomni nejen
všichni pedagogičtí pracovníci, ale i trenéři.
ŘJG požadavek bez připomínek akceptoval a konstatoval, že pedagogové i trenéři budou přítomni
stejně tak, jako se tomu již dnes děje na poradách školy. ŘGJ chce také výrazně omezit čerpání
dovolených a uvolňování pracovníků v průběhu školního roku.
▪

Rodiče žádají, aby ve SG byla škola stejně důležitá jako sport; připomínají, že volitelné semináře
často kolidují s tréninkem, a proto chtějí, aby škola i sport byly na jedné úrovni a aby byl v tomto
směru zajištěn férový a rovný přístup ke škole i ke sportu.
ŘJG informuje, že SG mají 33 hodin výuky plus 13 hodin sportu, že tvorbu a výběr seminářů ponechal
na výběru sportovců, a přislíbil, že objem výuky bude doplněn v době mimo sezónu.
▪

Rodiče v jedné ze tříd vyslovili vážnou obavu, zda úroveň matematiky není natolik nízká, že by jejich
děti nemusely v budoucnu zvládnout maturitu matematiky.
ŘJG informoval, že danou situaci zná. Připomněl, že pedagogů s aprobací matematika je velmi málo a
přítomné informoval o přijatých opatřeních k nápravě. ŘJG vyslovil svoji obecnou obavu z budoucích
výsledků maturity z matematiky.
▪

Rodiče žádají vedení školy, aby se zabývalo řešením způsobu výuky cizích jazyků ve třídách, v nichž
jsou žáci s výrazným rozdílem znalostí daného jazyka. Přes veškerou snahu pedagoga se není
možné věnovat odpovídajícím způsobem studentům s významně rozdílnými znalostmi a výuka
ztrácí na efektivitě pro studenty všech úrovní. Doporučují individuální výuku či semináře pro
zájemce o daný jazyk.
ŘJG přislíbil součinnost, ale současně konstatoval, že nebude lehké nalézt jakékoli řešení.
▪

Josef Trojan informoval o zkušenosti s uskutečněným tréninkovým kempem Sportovního gymnázia
v Torsby, poděkoval ŘGJ za jeho pomoc při organizaci a Janu Suchardovi za jeho činnost. Rodiče

žádají, aby se mohly obdobné akce uskutečňovat i ve spolupráci s jinými, podobně zaměřenými
gymnázii, , například v Rakousku. Doporučují, aby bylo jednáno se zřizovatelem o možné podpoře
a aby škola zvážila i možné zahraniční výměny pedagogů a žáků.
Zdeněk Novák připomněl, že podobné akce se mohou konat v rámci přeshraniční spolupráce
s Německem, ale ze zkušeností je zřejmá opatrnost ze strany německých kolegů, kteří v Jilemnici znají
pouze nemocnici, jejíž činnost byli nuceni při svých cestách do Čech využít. Dále připomněl, že klesl
zájem o ubytovávání studentů v domácnostech, že stejně tak klesl i zájem studentů o zahraniční cesty.
Josef Trojan považuje za nutnost budovat otevřenou společnost, porozumět jí a učit to i žáky školy.
Lenka Vinklářová doporučuje obdobné aktivity i v jiných než sportovních třídách.
Bod 4 programu
Viz. v průběhu některých bodů zápisu.
ŘGJ požádal Janu Čechovou o snížení ceny tepla. Informoval o nákladech na teplo v novém objektu,
které jsou vyšší, než byly dříve ve třech objektech dohromady.
Jana Čechová doporučila řešit situaci rekonstrukcí ústředního topení v celém objektu.
Závěr:
1) Školská rada bere na vědomí informace podané ředitelem Gymnázia a SOŠ Danielem
Martinkem o činnostech a opatřeních směřujících k ekonomické stabilizaci školy.
2) Školská rada souhlasí s dosavadním postupem ředitele školy i s plány k dosažení ekonomické
stability.
3) Školská rada bere na vědomí informaci o změně struktury oborů s účinností od 1. 9. 2019.
4) Školská rada doporučuje řediteli Gymnázia a SOŠ Danielu Martinkovi v co nejkratší době,
nejpozději do konce roku, zveřejnit záměry a směrování školy, způsoby, jakými jich má být
dosaženo, a cíle, jichž má být dosaženo (vizi školy).
5) Školská rada požaduje na vedení školy zajistit přítomnost všech pedagogů a trenérů v době
konání rodičovských sdružení na pracovišti.
6) Školská rada bere na vědomí přijatá opatření v předmětu matematika a doporučuje vedení
školy zajistit kvalitní pedagogy pro výuku maturitního předmětu.
7) Školská rada doporučuje vedení školy přijmout opatření ke zlepšení výuky cizích jazyků ve
třídách s žáky s výrazně rozdílnými znalostmi jazyka.
8) Školská rada doporučuje vedení školy ve spolupráci se sportovními svazy a svým zřizovatelem
připravit podmínky k zahraničním výměnným pobytům žáků a ke konání tréninkových kempů.
PŠR konstatoval, že program jednání byl vyčerpán a v 16:50 hodin jednání ukončil.
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